
                                                               REGULAMIN KONKURSU 
                                   ROZBIEGANE PRZEDSZKOLE - ROZBIEGANA RODZINA 
                                                                    w ramach realizacji  
                                                        III Biegu Św. Urszuli 17.04.2017  

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu organizowanego w ramach realizacji 
zadania publicznego „BIEG ŚWIĘTEJ URSZULI”, wspieranego przez Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego, zwanego dalej Konkursem. 
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Ursuli 
(SMUL). 
3. Realizacja Konkursu w ramach projektu jest współfinansowana przez Zarząd Województwa Wielko-
polskiego. 
4. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu szamotulskiego województwa wielkopolskiego 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Konkurs jest rozstrzygany w dwóch kategoriach: 
- Rozbiegane Przedszkole 
- Rozbiegana Rodzina 
 

§ 2 Cel i tematyka konkursu 
Celem Konkursu jest: 
- zwiększenie świadomości korzyści zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci, 

- promowanie zdrowego trybu życia oraz wspólnego aktywnego zagospodarowania czasu wolnego 

wśród rodzin wielkopolskich. 

 
§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest adresowany jest do uczestników III edycji Biegu Świętej Urszuli, a w szczególności: 
- do grup reprezentujących poszczególne przedszkola z terenu Województwa Wielkopolskiego; 
- do wielopokoleniowych rodzin-uczestników III edycji Biegu Świętej Urszuli.  
2. Konkurs uważa się za ogłoszony od momentu publikacji niniejszego Regulaminu na stronach 
www.smul.pl; www.biegswurszuli.pl  i na Facebook.  
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
4. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 
5. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Pracy 
Konkursowej do siedziby Organizatora. 
 

§ 4 Zasady konkursu 
1. Dla każdej kategorii organizator wyznacza dwa etapy konkursowe: 
- dostarczenie Pracy Konkursowej do dnia 12.04.2017 r. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie 
będą oceniane. 
- potwierdzenie udziału uczestników w biegu poprzez listy wyników OSiR Pniewy w dniu biegu 
17.04.2017 r. 
2. Kategoria Rozbiegane Przedszkole 

a) Poprzez Pracę Konkursową w kategorii Rozbiegane Przedszkole rozumie się wykonanie filmu (maks. 

5-minutowego) promującego sport, zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wśród najmłodszych dzieci; 

b) Pracę Konkursową zgłasza odpowiedzialny za konkurs nauczyciel przedszkola na formularzu konkursowym 

(Załącznik 1); 

c) Realizacja Pracy Konkursowej zakłada zaangażowanie przedszkolaków – uczestników III edycji Biegu Świętej 

Urszuli. 

 

http://www.smul.pl/
http://www.biegswurszuli.pl/


3. Kategoria Rozbiegana Rodzina 

a) Poprzez Pracę Konkursową rozumie się wykonanie i nadesłanie filmu (maks. 5-minutowego) lub 
zdjęcia rodzinnego promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną oraz alternatywne aktywne 
formy spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym. 
b) Praca Konkursowa może przedstawiać tylko uczestników III edycji Biegu Świętej Urszuli z zachowa-
niem warunku wielopokoleniowości – dziecko/dzieci + rodzic/rodzice + dziadek/babcia/dziadkowie  
c) Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 
d) Pracę należy dostarczyć w wersji elektronicznej, korekta cyfrowa zdjęcia przesłanego na konkurs 
może polegać jedynie na działaniach  odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej 
(redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie). Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są niedo-
puszczalne. 
e) Pracę Konkursową zgłasza pełnoletni członek rodziny na formularzu konkursowym (Załącznik 2); 

4. Pracę konkursową należy dostarczyć do Organizatora konkursu (SMUL) na płycie DVD (film) / CD 

(zdjęcie) lub pendrive w formacie MPEG/JPG. 

5. Pracę Konkursową uznaję się za przyjętą do udziału w konkursie po pisemnym/mailowym potwier-

dzeniu organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmów/zdjęć, które nie spełniają podstawowych 

wymagań technicznych lub nie odpowiadają celom konkursu. 
 

§ 5 Komisja Konkursowa 
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową na czas trwania Konkursu. 
2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby. 
3. Zadaniem Komisji jest: 
a) rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac konkursowych i ocena, 
b) monitorowanie list z wynikami biegu i dodanie do Pracy Konkursowej odpowiedniej ilości punktów 
za udział w III edycji Biegu Świętej Urszuli. 
c) przekazanie do organizatora informacji o zwycięzcach konkursu po zakończeniu biegu. 
4. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Komisji Konkursowej pozostawia 
się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę prac zgło-
szonych do Konkursu. 
5. Nie dopuszcza się udziału Członków Komisji oraz Organizatora w kategorii Rozbiegana Rodzina. 

 
§ 6 Sposób wyłonienia laureatów 

1. Zgłoszone prace konkursowe kwalifikowane są pod względem formalnym przez Członków Komisji. 
2. Ocenie podlegać będą:  
- zgodność z tematyką konkursu i stopień, w jakim Praca odpowiada na cele konkursu;  
- zawartość merytoryczna, pomysłowość i nowatorstwo; 
- atrakcyjność, przejrzystość i oryginalność prezentowanej formy;  
- wartość artystyczna, estetyka Pracy i jej jakość; 
- twórcze podejście do zagadnienia. 
3. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół, w którym zostanie odnotowana punktacja za nade-
słane prace w poszczególnych kategoriach. 
4. Po ogłoszeniu wyników biegu do uzyskanych punktów za nadesłaną Pracę Konkursową Komisja do-
daje: 
- w kategorii Rozbiegane Przedszkole: ilość punktów odpowiadającą ilości dzieci-przedstawicieli da-
nego przedszkola, którzy ukończyli III edycję Biegu Świętej Urszuli; 
- w kategorii Rozbiegana Rodzina: 1. ilość punktów odpowiadającą ilości kategorii, w których wzięła 
udział rodzina w III edycji Biegu Świętej Urszuli; 2. ilość punktów odpowiadająca ilości członków ro-
dziny, którzy ukończyli III edycję Biegu Świętej Urszuli; 3. Ilość punktów odpowiadająca ilości pokoleń 
rodziny, która ukończyła III edycję Biegu Świętej Urszuli. 
5. Za zwycięzców uznaje się Przedszkole i Rodzinę z największą ilością punktów. 



6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17.04.17 r. podczas III Biegu Św. Urszuli. 
 

§ 7 Nagrody 
Nagrody w konkursie funduje Stowarzyszenie SMUL przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego. Nagrody zostaną przekazane osobom wskazanym, jako główny autor/-ka Pracy Kon-
kursowej. 
 

§ 8 Ochrona danych osobowych 
1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do na-
desłanych prac, uznaniem niniejszego regulaminu, udzieleniem zgody na wykorzystanie i rozpo-
wszechnienie wizerunku do celów konkursu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobo-
wych uczestnika konkursu w bazie danych Stowarzyszenia i ich przetwarzanie w celach związanych z 
realizacją konkursu i Biegu Św. Urszuli.  
2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 
 

§ 9 Prawa autorskie 
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że: 
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonej fotogra-
fii/filmu; 
b) wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na ujęciach wykorzystanych w Pracy Konkursowej, w 
tym Uczestnik, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w niniejszym 
Regulaminie,  
c) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej fotogra-
fii/filmu, w tym brak praw wymienionych powyżej. 
2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze zgłoszonych prac (w 
sposób nieograniczony czasowo) w celu  realizacji działań promujących sport, aktywność fizyczną i al-
ternatywne aktywne metody spędzania czasu wolnego w gronie rodzin w ramach obecnej i kolejnych 
edycji Biegu Św. Urszuli. 

 
§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki pro-
wadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
2. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu +48 501 898 986 lub wysy-
łając zapytanie na adres stowarzyszenie@smul.pl 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz Zgłoszeniowy „Rozbiegane Przedszkole” 
2. Formularz Zgłoszeniowy „Rozbiegana Rodzina” 

mailto:stowarzyszenie@smul.pl

